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Rankning Inkluderande samhällen
1. Bakgrund
Tre av de sjutton globala målen behandlar fattigdom, ojämlikhet samt fredliga och
inkluderande samhällen. Det är mål 1, mål 10 samt mål 16.


Mål 1 – Ingen fattigdom



Mål 10 – Minskad ojämlikhet



Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Tidningen Dagens Samhälle har samlat dessa tre mål i kategorin ”Inkluderande
samhällen” och jämfört hur väl Sveriges kommuner lever upp till målen.
Nyckeltalen, som mäter utvecklingen, har tagits fram av Rådet för främjande av
kommunala analyser (RKA) och sedan bearbetats av Dagens Samhälle.
Flerårsgenomsnitt har beräknats för att bilden ska bli så rättvis som möjligt.
Resultatet finns att se i det webbaserade jämförelseverktyget Kommunbarometern
(www.kommunbarometern.se). För att få tillgång till statistiken krävs inlogg,
vilket kansliet på kommunledningsförvaltningen har.
Samtliga nyckeltal finns även på www.kolada.se i kategorin Agenda 2030 Globala målen för hållbar utveckling. Eftersom Dagens Samhälle bearbetat
statistiken genom att beräkna flerårsgenomsnitt får man dock inte fram samma
resultat när man tittar på nyckeltalen i Kolada.
Dessa tolv nyckeltal utgör grund för jämförelsen:


Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll + förändring av dessa siffror.



Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd + historisk
förändring.



Inkomstspridning + förändring.



Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare + förändring.



Invånare som avstår från att gå ut ensamma.



Nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera.



Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalvalet.



Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag.

Essunga hamnar på plats 1 i rankningen och Filipstad på plats 290. I rankningen
delas kommunerna in i tre olika kategorier; småstads- och landsbygdskommuner,
städer och stadsnära kommuner samt storstadskommuner.
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2. Trelleborgs resultat
Trelleborg hamnar på plats 96 av 290 i rankningen. Trelleborg tillhör kategorin
storstadskommuner. Av de 46 storstadskommunerna ligger Trelleborg enligt
uppgift i Kommunbarometern på plats 20. Dock ska statistiken i
Kommunbarometern uppdateras under hösten, därmed kan detta resultat eventuellt
komma att ändras ganska snart. De nyckeltal som analyserats är från åren 20152018. För att kunna se utveckling över tid har dock jämförelser gjorts även längre
tillbaka i tiden gällande vissa nyckeltal.
De uppgifter som finns i tidningen Dagens Samhälle (Nr 28/2019) bygger dock på
den allra senaste statistiken. Här är länk till den artikel som handlar om rankningen
Inkluderande samhällen samt sökfunktion för att kunna se respektive kommuns
plats i rankningen: https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/situationen-ar-orimlig28819
Här nedan presenteras resultat utifrån de olika nyckeltal som Dagens Samhälle
använt sig av då de gjort rankningen Inkluderande samhällen. Jämförelse görs med
alla storstadskommuner och hela riket. Det anges också vilken plats Trelleborg har
i rankningen gällande respektive nyckeltal.
I nästa avsnitt, avsnitt 3, presenteras sedan Trelleborgs resultat jämfört med övriga
kommuner i Malmö-Lundregionen. I avsnitt 4 följer reflektioner gällande
Trelleborgs resultat.

Agenda 2030 - Mål 1: Ingen fattigdom

Nyckeltal:


Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll + förändring av dessa siffror.



Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd + historisk
förändring.
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Andel i ekonomiskt utsatta hushåll, 0-19 år
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Figuren visar andel invånare i åldern 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, utifrån
ett genomsnitt de senaste 3 åren. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg
inkomst eller ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag).
Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm, som
fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för
boendeutgifter. Om inkomsterna understiger dessa normer definieras detta som låg
inkomst. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under
året.
Trelleborg har jämfört med storstadskommuner och hela riket en högre andel
invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll.
Trelleborgs plats i rankningen: 171
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Här visas förändring i procentenheter av andelen invånare ålder 0-19 år i
ekonomiskt utsatta hushåll. Genomsnittlig andel de senaste tre åren, jämfört med
ett treårsgenomsnitt för fem år sedan.
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I Trelleborg har det skett en minskning med 1,7 procentenheter. Det är en större
förändring jämfört med hela riket, dock ej jämfört med storstadskommunerna.
Trelleborgs plats i rankningen: 96

Långvarigt ekonomiskt bistånd, vuxna
0,9

1
0,8
0,7

0,8
0,6
0,4
0,2
0
Trelleborg

Storstadskommuner

Hela riket

Diagrammet visar andel (procent) vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd, utifrån ett genomsnitt de senaste tre åren.
Långvarigt bistånd avser 10-12 månader under året. Trelleborg har i jämförelse
med storstadskommunerna och hela riket en lägre andel vuxna mottagare av
långvarigt ekonomiskt bistånd.
Trelleborgs plats i rankningen: 111
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Här visas förändring i procentenheter av vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd. Siffran bygger på en genomsnittlig andel de senaste tre åren,
jämfört med ett treårsgenomsnitt för fem år sedan.
I Trelleborg har en minskning skett med 0,3 procentenheter, vilket är en större
minskning jämfört med utvecklingen i storstadskommuner samt hela riket.
Trelleborgs plats i rankningen: 54
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Agenda 2030 - Mål 10: Minskad ojämlikhet

Nyckeltal:


Nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera.



Inkomstspridning (ginikoefficient, index.)
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Diagrammet visar andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat
arbeta eller studera (status efter 90 dagar bland de som lämnat
etableringsuppdraget). Siffran är ett genomsnitt för de senaste 3 åren.
Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år)
samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar
aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (SFI),
samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar.
Arbetsförmedlingen är ansvarig för etableringsuppdraget.
Trelleborgs kommun har en större andel som lämnat etableringsuppdraget, jämfört
med såväl storstadskommuner som hela riket.
Trelleborgs plats i rankningen: 88
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Figuren visar inkomstspridning, Ginikoefficient1 index som bygger på
sammanräknad förvärvsinkomst. Här visas ett genomsnitt för de senaste 3 åren.
Ginikoefficienten mäter inkomstspridningen inom ett land och kan ha ett värde
mellan 0 och 1. I ett land med värde 0 har invånarna exakt samma inkomst medan
värdet 1 innebär det motsatta, det vill säga att en enda person har all inkomst.
Trelleborgs kommun ligger på samma nivå som storstadskommuner och hela riket.
Trelleborgs plats i rankningen: 190
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Figuren visar förändring av Ginikoefficient, i procent. Siffran bygger på
genomsnittlig andel de senaste tre åren, jämfört med ett treårsgenomsnitt för tre år
sedan.
1

Ginikoefficienter används för att jämföra inkomstspridningen mellan olika länder. Ett lågt
värde innebär mindre skillnader och ett högt värde större. Jämfört med andra europeiska
länder har Sverige en relativt jämn inkomstfördelning enligt ginikoefficienten.
Källa: https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/loner/ginikoefficient--internationellt/
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I Trelleborg är minskningen större jämfört med både storstadskommuner och hela
riket.
Trelleborg plats i rankningen: 58

Agenda 2030 - Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Nyckeltal:


Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare + förändring.



Invånare som avstår från att gå ut ensamma.



Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalvalet.



Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag.

Anmälda våldsbrott/100 000 invånare
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Figuren visar antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare, som ett genomsnitt
för de senaste tre åren.
Siffran avser summering av: dödligt våld, försök till mord eller dråp, misshandel
inkl. grov, våldtäkt inkl. grov, grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning,
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olaga förföljelse, våld mot tjänsteman och rån inkl. grovt.
Från och med 2015 avser uppgifterna per kommun endast de brott som kunnat
härledas till kommunen. Tidigare år fanns det med brott som begåtts i länet, men
inte kunnat kopplas till en specifik kommun.
Trelleborgs kommun ligger högre när det gäller antalet anmälda våldsbrott, både
jämfört med storstadskommuner och rikets genomsnitt.
Trelleborgs plats i rankningen: 175
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Här visas förändring av anmälda våldsbrott (antal per 100 000 inv.), i procent.
Genomsnittlig andel de senaste tre åren, jämfört med ett treårsgenomsnitt för fem
år sedan.
I Trelleborg ses en liten minskning av anmälda våldsbrott, dock inte i samma
utsträckning som storstadskommunerna. Däremot bättre jämfört med hela riket där
det skett en ökning av anmälda våldsbrott.
Trelleborgs plats i rankningen: 128
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Diagrammet visar andel (procent) invånare i åldern 16-84 år som avstår från att gå
ut ensamma. Trelleborg ligger bättre till jämfört med storstadskommunerna,
däremot något sämre jämfört med hela riket. Siffran är ett genomsnitt utifrån de
senaste tre mätningarna (vartannat år i en 5-årsperiod).
Statistiken för detta nyckeltal kommer från de nationella folkhälsoundersökningar
som Folkhälsomyndigheten gör; ”Hälsa på lika villkor”. Resultatet för detta
nyckeltal bör därför tolkas med försiktighet. Detta med anledning av att de skånska
kommunerna inte har deltagit i undersökningen ”Hälsa på lika villkor”.
I de fall data saknas i ett enskilt mått i en kategori, har den aktuella kommunens
rankningspoäng räknats på ett genomsnitt av resultatet i alla andra mått i samma
kategori. Så har alltså skett gällande detta nyckeltal.
Trelleborgs plats i rankningen: 160

Valdistrikt med lägst valdeltagande
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Diagrammet visar valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunval, andel i
procent. Detta beräknas utifrån antal avgivna röster i senaste kommunvalet (giltiga
och ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100.
Här ligger Trelleborg på ungefär samma nivå som storstadskommunerna, däremot
lägre jämfört med hela riket. Trelleborgs plats i rankningen: 231
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Årets resultat som andel av skatt och generella
statsbidrag
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Figuren visar årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag, procent.
Trelleborg ligger bättre till jämfört med såväl storstadskommuner som hela riket.

Trelleborgs plats i rankningen: 6

3. Trelleborg jämfört med övriga kommuner i MalmöLundregionen
Kommunerna i Malmö-Lundregionen
Malmö-Lundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Burlöv,
Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala,
Trelleborg och Vellinge. Tillsammans tar Malmö-Lundregionen fram övergripande
strategier, lyfter upp hela regionens styrkor och bredd samt samarbetar i praktiska
frågor.2
I rankningen Inkluderande samhällen ligger kommunerna Vellinge, Staffanstorp,
Lomma, Svedala och Skurup högre jämfört med Trelleborg. Kommunerna
Kävlinge, Höör, Burlöv, Lund, Eslöv och Malmö ligger däremot lägre.
Nedan följer en redogörelse för hur Trelleborg ligger till jämfört med övriga
kommuner i Malmö- Lundregionen, utifrån de nyckeltal som ingått i rankningen.
Jämförelse görs även med rikets genomsnitt.

2

https://www.malmolundregionen.se/
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Kommunernas respektive plats i rankningen
Vellinge: 44
Staffanstorp: 49
Lomma: 55
Svedala: 63
Skurup: 67
Trelleborg: 96
Kävlinge: 144
Höör: 149
Burlöv: 199
Lund: 232
Eslöv: 256
Malmö: 258

Källa: https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/situationen-ar-orimlig-28819

Agenda 2030 - Mål 1: Ingen fattigdom

Nyckeltal:


Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll + förändring av dessa siffror.



Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd + historisk
förändring.
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Andel i ekonomiskt utsatta hushåll, 0-19 år
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Figuren visar andel invånare i åldern 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, utifrån
ett genomsnitt de senaste 3 åren.
Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd
(tidigare kallat socialbidrag). Trelleborg har lägre andel invånare i åldern 0-19 år i
ekonomisk utsatta hushåll, jämfört med Burlöv, Eslöv och Malmö. Däremot högre
andel jämfört med övriga kommuner i Malmö-Lundregionen samt hela riket.
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Här visas förändring i procentenheter av andelen invånare ålder 0-19 år i
ekonomiskt utsatta hushåll. Genomsnittlig andel de senaste tre åren, jämfört med
ett treårsgenomsnitt för fem år sedan.
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I Trelleborg har det skett en minskning med 1,7 procentenheter; en större
minskning jämfört med hela riket. I Burlöv, Malmö och Skurup är minskningen
ännu större.
Långvarigt ekonomiskt bistånd, vuxna)
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Diagrammet visar andel (procent) vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd, utifrån ett genomsnitt de senaste tre åren.
Långvarigt bistånd avser 10-12 månader under året. Trelleborg har lägre andel
vuxna mottagare av långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med riket samt Burlöv,
Eslöv, Höör, Lund och Malmö.
Långvarigt ekonomiskt bistånd, vuxna
(förändring)
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
Trelleborg

Burlöv

Eslöv

Höör

Kävlinge

Lomma

Lund

Malmö

Skurup

Staffanstorp

Svedala

Vellinge

Hela riket

Här visas förändring i procentenheter av vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd. Siffran bygger på en genomsnittlig andel de senaste tre åren,
jämfört med ett treårsgenomsnitt för fem år sedan.
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I Trelleborg har en minskning skett med 0,3 procentenheter, vilket är mer jämfört
med riket och kommunerna i Malmö-Lundregionen, med undantag av Burlöv som
har störst minskning. Vellinge har ingen mätbar siffra.

Agenda 2030 - Mål 10: Minskad ojämlikhet

Nyckeltal:


Nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera.



Inkomstspridning (ginikoefficient, index.)
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Diagrammet visar andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat
arbeta eller studera (status efter 90 dagar bland de som lämnat
etableringsuppdraget). Siffran är ett genomsnitt för de senaste 3 åren.
Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år)
samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar
aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (SFI),
samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar.
Arbetsförmedlingen är ansvarig för etableringsuppdraget.
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Trelleborgs kommun har en högre andel som lämnat etableringsuppdraget jämfört
med riket samt Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Svedala
och Vellinge.
Inkomstspridning
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Figuren visar inkomstspridning, Ginikoefficient index som bygger på
sammanräknad förvärvsinkomst. Här visas ett genomsnitt för de senaste 3 åren.
Trelleborgs kommun ligger på samma nivå som riket och de flesta kommuner i
Malmö-Lundregionen. Lund, Malmö och Vellinge har dock högre siffra.
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Figuren visar förändring av Ginikoefficient, i procent. Siffran bygger på
genomsnittlig andel de senaste tre åren, jämfört med ett treårsgenomsnitt för tre år
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sedan.
I Trelleborg är minskningen större jämfört med riket samt Burlöv, Eslöv, Höör,
Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala och Vellinge.

Agenda 2030 - Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Nyckeltal:


Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare + förändring.



Invånare som avstår från att gå ut ensamma.



Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalvalet.



Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag.

Anmälda våldsbrott/100 000 invånare
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Figuren visar antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare, som ett genomsnitt
för de senaste tre åren.
Siffran avser summering av: dödligt våld, försök till mord eller dråp, misshandel
inkl. grov, våldtäkt inkl. grov, grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning,
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olaga förföljelse, våld mot tjänsteman och rån inkl. grovt.
Från och med 2015 avser uppgifterna per kommun endast de brott som kunnat
härledas till kommunen. Tidigare år fanns det med brott som begåtts i länet, men
inte kunnat kopplas till en specifik kommun.
Trelleborgs kommun ligger högre när det gäller antalet anmälda våldsbrott, både
jämfört med rikets genomsnitt samt Vellinge, Svedala, Staffanstorp, Lund, Lomma
och Kävlinge.
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Här visas förändring av anmälda våldsbrott (antal per 100 000 invånare), i procent.
Genomsnittlig andel de senaste tre åren, jämfört med ett treårsgenomsnitt för fem
år sedan.
I Trelleborg har det skett en liten minskning av antalet anmälda våldsbrott. Även i
Eslöv, Höör, Malmö och Staffanstorp har antalet anmälda våldsbrott minskat.
I Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Skurup, Svedala och Vellinge har däremot
antalet anmälda våldsbrott ökat. Även rikets genomsnitt visar en ökning av antalet
anmälda våldsbrott.
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Diagrammet visar andel (procent) invånare i åldern 16-84 år som avstår från att gå
ut ensamma. Siffran är ett genomsnitt utifrån de senaste tre mätningarna (vartannat
år i en 5-årsperiod).
Resultatet för detta nyckeltal bör dock tolkas med försiktighet, med anledning av
att de skånska kommunerna inte har deltagit i de nationella
folkhälsoundersökningar som Folkhälsomyndigheten gjort; ”Hälsa på lika villkor”.
I de fall data saknas i ett enskilt mått i en kategori har den aktuella kommunens
rankningspoäng räknats på ett genomsnitt av resultatet i alla andra mått i samma
kategori.
Trelleborg ligger något sämre till jämfört med hela riket, Lund och Vellinge.
Trelleborg ligger ungefär på samma nivå som Kävlinge, däremot bättre till än
Eslöv och Malmö. Statistik saknas för Burlöv, Höör, Lomma, Skurup, Staffanstorp
och Svedala.
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Diagrammet visar valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunval, andel i
procent. Detta beräknas utifrån antal avgivna röster i senaste kommunvalet (giltiga
och ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100.
Trelleborg ligger lägre jämfört med hela riket samt Höör, Kävlinge, Lomma,
Skurup, Staffanstorp, Svedala och Vellinge.
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Figuren visar årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag, i procent.
Trelleborg ligger bättre till jämfört med hela riket samt Eslöv, Höör, Kävlinge,
Lund, Skurup, Staffanstorp, Svedala, och Vellinge.
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4. Reflektioner
Enligt den analys som Kommunbarometern gjort har Trelleborg ganska
genomsnittliga resultat inom kategorin Inkluderande samhällen, jämfört med
övriga storstadskommuner. Bland liknande kommuner är Trelleborg bland de tjugo
bäst rankade kommunerna inom 5 av kategorins 12 mått. Jämfört med hela riket
ligger Trelleborg bättre till än riksmedel i 7 av 12 variabler.
När det gäller social hållbarhet och inkludering är utbildning en viktig grundbult.
Utifrån ett långsiktigt perspektiv är det därmed angeläget att alla barn klarar skolan
för att i vuxen ålder kunna arbeta och vara självförsörjande. Utbildning är också en
skyddsfaktor gentemot utanförskap och kriminalitet. Därtill har utbildningsnivå en
tydlig koppling till hälsa, ju högre utbildningsnivå desto bättre hälsa. Att ha ett
arbete är i flera avseenden en förutsättning för god hälsa. En annan faktor som är
betydelsefull är tillgång till föräldraskapsstöd, för såväl småbarnsföräldrar som
tonårsföräldrar. Familjecentralen Bryggan är ett gott exempel.
Fullmäktiges inriktningsmål som fokuserar på barn och ungas uppväxtvillkor,
attraktiv fritid, förbättrad trygghet, attraktivt näringsliv och kommunen som
attraktiv boendeort har därmed ett tydligt samband med social hållbarhet och
inkludering. Det pågår ett arbete med att ta fram en kommunövergripande strategi
för social hållbarhet på uppdrag av kommunstyrelsen med dessa mål som
utgångspunkt.
Rankningen visar att Trelleborg har fler anmälda våldsbrott/100 000 invånare,
jämfört med storstadskommuner, riket samt flera av kommunerna i MalmöLundregionen. Dock har det skett en liten minskning i Trelleborg. Polisens
trygghetsmätning 2018 visar på fortsatt lågt problemindex för Trelleborgs
kommun. Utsattheten för brott är totalt sett fortfarande liten, vilket stämmer
överens med brottsstatistiken och antalet anmälda brott. Trots detta är den upplevda
otryggheten hög, dock oklart varför. Trelleborgs kommun och polisen samverkar i
det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, vilket formaliseras genom
en samverkansöverenskommelse. Trelleborgs kommun har också det senaste året
satsat på trygghetsvärdar, vilket är uppskattat bland invånarna.
Utöver satsningar på barn och unga är det viktigt att även fortsättningsvis satsa på
arbetsmarknadsåtgärder med självförsörjning som mål. I jämförelse med andra
kommuner ligger Trelleborg enligt arbetsmarknadsförvaltningen långt under snittet
för riket vad gäller utbetalt försörjningsstöd. När det gäller vuxna
biståndsmottagare har arbetsmarknadsförvaltningen gjort en medveten satsning för
de som varit inskrivna under en längre tid. Något som lett till att fler har kommit ut
i arbete under de senaste åren.
Trelleborg har jämfört med storstadskommuner, riket samt flera av kommunerna i
Malmö-Lundregionen en högre andel invånare i åldern 0-19 år som lever i
ekonomiskt utsatta hushåll (låg inkomst eller försörjningsstöd). En av
förklaringarna kan vara att Trelleborg har en låg utbildningsnivå. Något som inte
sällan innebär tillfälliga anställningar och okvalificerade arbeten med lägre
inkomst.

21 (22)

Trelleborg har högre andel som lämnat etableringsuppdraget jämfört med
storstadskommuner, riket och flertalet av kommunerna i Malmö-Lundregionen.
Gällande nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller
studera är siffrorna egentligen ännu bättre än vad nyckeltalen i rankningen visar,
för kurvan pekar uppåt och andelen 2018 var hela 53 %. Detta är en direkt effekt av
arbetsmarknadsförvaltningens arbetssätt där nyanlända ges samma insatser och
service som alla andra medborgare. Trelleborgs kommun har valt att arbeta aktivt
med nyanlända även under etableringstiden trots att det egentligen är ett statligt
ansvar, vilket gett goda resultat.
En annan faktor som är viktig att beakta då det gäller social hållbarhet och
inkludering är valdeltagandet. I rankningen ligger Trelleborgs kommun lägre
jämfört med storstadskommunerna och riket samt flera av kommunerna i MalmöLundregionen. När det gäller val till kommunfullmäktige 2018 röstade 83,37 % i
Trelleborgs kommun, en ökning jämfört med 2014 då valdeltagandet var 81,78 %.
Det är positivt att valdeltagande ökat, men skillnaderna i valdeltagande mellan
olika delar av Trelleborgs kommun är något som behöver analyseras vidare. Utöver
kvinnor, är unga och utlandsfödda underrepresenterade i förhållande till samhällets
sammansättning. I detta sammanhang kan exempelvis medborgardialog vara ett sätt
för att öka delaktigheten.
SCB:s analys3 av de allmänna valen 2018 visar att kvinnor och män totalt sett
röstar i nästan lika stor utsträckning. Unga och äldre röstar i lägre grad än övriga
åldersgrupper. Unga kvinnor (18-29 år) röstar i större utsträckning än unga män,
men bland de äldsta (75 år och äldre) råder det motsatta; äldre män röstar i större
utsträckning än kvinnor. Skillnader syns även då man tittar på utbildningsnivå. Ju
högre utbildning, desto större valdeltagande. Andelen röstande är mindre bland
ensamstående, de med lägre inkomster samt utrikes födda. Även bland personer
med funktionsnedsättning är valdeltagandet lägre än bland övriga befolkningen.

3

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmannaval-valdeltagandeundersokningen/pong/statistiknyhet/allmanna-valvaldeltagandeundersokningen-2018/
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